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Laulāto Tikšanās Latvijas animatoru 8.kongress 2011 

Šajā nedēļas nogalē 
mūsu draudzes namā 
notiek Apvienības 
„Laulāto Tikšanās” 
ikgadējais kongress, 
kas pulcē pārus un 
garīdzniekus, kuri 

kalpo Laulāto Tikšanās no visas 
Latvijas, kā arī viesus no citām 
valstīm. Daudzi no mums jau 
pabijuši šīs apvienības organizētajās 
laulāto rekolekcijās vai gatavojušies 
laulības sakramentam saderināto 
vakaros.  
Laulāto Tikšanās ir rekolekciju 
kustība, kura piedāvā laulātajiem, kā 
arī pāriem, kas gatavojas laulībām, 
dialogu kā labākas savstarpējas 
iepazīšanas un saprašanās ceļu. 
Laulāto situācijā šis dialogs ir 
mīlestības atsvaidzināšanas, bet 
nereti arī atjaunošanas ceļš. 
Saderinātajiem dialogs ir 
savstarpējas iepazīšanas ceļš, kā arī 
iespēja pārbaudīt savu lēmumu 
salaulāties.  
Laulāto Tikšanās garīgums ir dialogs 
kā dzīves ceļš uz svētumu. Pieņemot 
sv. Akvīnas Toma tēzi, ka "žēlastība 
būvē uz dabas", Laulāto Tikšanās 

liela nozīme tiek veltīta jūtu, 
psihisko vajadzību un citu personas 
dabīgo raksturīpašību iepazīšanai, 
kas tiek saprastas kā dāvana un 
uzdevums. 
Laulāto Tikšanās kopienu veido 
laulātie un priesteri, kas vada 
rekolekciju nedēļas nogales, kā arī 
laulātie, kas piedalās dažādās 
pēcrekolekciju tikšanās formās. 
Laulāto Tikšanās ir daļa no plašās 
Baznīcas pastorālās darbības ģimeņu 
aprūpes jomā, un Latvijā tā darbojas 
no 1994.gada.  
Pirmā pēcrekolekciju tikšanās mūsu 
draudzes laulātajiem pāriem, kuri 
pabijuši laulāto rekolekcijās vai 
izgājuši saderināto vakarus, notiks 
svētdien, 18.decembrī, pēc Svētās 
Mises draudzes namā B.Sloskāna 
istabā. Esiet mīļi gaidīti pievienoties 
mums, lai kopā dalītos, liecinātu, 
stiprinātu viens otru Dieva dotajā 
aicinājumā, kopā lūgtos un augtu! 
Līdzi lūdzam paņemt kādu groziņu 
kopīgam galdam.  

Andris un Evija (tālr.29181215) 
www.laulatiem.lv 
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12.12. pirmdiena 18:00 slavēšana; 18:30 Sv. Mise; 19:00 katehēze  

Sv. Lūcija 13.12. ot 07:30 laudes; 07:45 Sv. Mise  

Sv. Jānis no Krusta; 14.12. tr 07:50 laudes; 08:15 Sv. Mise ar skolēniem 1.-4. kl.                 

15.12. ceturtdiena 07:30 laudes; 07:45 Sv. Mise   

16.12. piektdiena 
07:30 laudes; 07:45 Sv. Mise 
08:15 – 19.00 adorācija; 17.00 – 19.00 grēksūdzes 
10:30 Sv. Mise ar skolēniem 5.-12. kl. 

 

17.12. sestdiena 09:00 Sv. Mise ar laudēm  

Adventa ceturtā svētdiena 
18.12. svētdiena 

09:00 – 10:50 adorācija + grēksūdzes 
11:00 SV. MISE 

 

 

Kristus Dzimšanas svētku priekšvakars – 24.12. 
17:00 Sv. Mise ar bērniem 
24:00 (00.00) Pusnakts Mise 

Kristus dzimšanas svētki – 25.12 11:00 Sv. Mise 
Otrie Ziemassvētki – 26.12 11:00 Sv. Mise 

 
DRAUDZĒ : 
 Grāmatu galdā varat paņemt ielūgumus uz Ziemassvētku dievkalpojumiem 

ar oblātēm gan savai ģimenei, gan piedāvāt saviem radiniekiem, paziņām un 
kolēģiem. 

 Aicinām visus bērnus piedalīties Adventa aktivitātē – līmēt labus darbus un 
lūgšanas uz Bērnu Adventa vainaga baznīcas priekšā.  

 Piektdien, 16.decembrī, adorācijas laikā no plkst. 17.00 līdz 19.00 varat 
izsūdzēt grēkus pirms Ziemassvētkiem. Arī citās dienās pēc vienošanās ar 
priesteriem. Aicinām labi gatavoties ar sirdsapziņas izmeklēšanu!  

 17.decembrī Rīgā, Klostera iela 4, plkst. 11.00 notiks Caritas Latvija 
brīvprātīgo apmācības seminārs. Programma ir uz ziņojumu dēļa pie ieejas 
baznīcā.  

 Kopienas Chemin Neuf un Net for God aicina uz tikšanos 18.decembrī plkst. 
16.00  mūsu draudzes mājā. Skatīsimies filmu "Baltā roze". Visi mīļi aicināti, 
lai kopā slavētu Kungu, lūgtos, noskatītos filmu un dalītos par tajā redzēto!  

 18.decembrī pēc sv. Mises – šūniņu sadraudzība, visi laipni aicināti! 
 Ja kādam ir iespēja sagādāt draudzei egli, lūdzu, dodiet ziņu Arnoldam! 
__________________________________________________________________ 

 Par aktuālajiem notikumiem interesēties mājas lapā: www.catholic.lv 

 Ar priesteriem Māri un Pēteri jūs vienmēr varat runāt par priesterisko 
kalpošanu: kristībām, grēksūdzi, slimnieku sakramentu, laulībām, pasūtīt sv. 
Misi, kā arī par garīgām konsultācijām u.c. 

http://www.catholic.lv/

